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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ
Věc: Odůvodněné stanovisko k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko maltského parlamentu k výše uvedenému návrhu 
směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob – CCCTB (COM(2016) 683)

Odůvodněné stanovisko maltské Sněmovny reprezentantů

Otázky týkající se subsidiarity

Maltská Sněmovna reprezentantů s odvoláním na své odůvodněné stanovisko k dokumentu 
COM(2011) 121 ze dne 17. května 2011 opakuje, že oblast působnosti návrhu směrnice Rady 
o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (COM(2016) 683) 
(dále jen „CCCTB“) nespadá do výlučné pravomoci Unie, a nadále zastává názor, že jeho cílů 
lze účinně dosáhnout vnitrostátními prostředky.

Maltská Sněmovna reprezentantů konstatuje, že zásady subsidiarity a proporcionality 
nabývají na významu tam, kde Unie a členské státy v nějaké oblasti sdílejí pravomoci podle 
Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem této iniciativy 
Komise je sice usnadnění obchodu na vnitřním trhu prostřednictvím jednotných právních 
předpisů v oblasti daní, nicméně maltská Sněmovna reprezentantů se domnívá, že navrhovaný 
systém CCCTB se nevyhnutelně dotkne domácích daňových příjmů a fiskálních systémů.

Podle právního základu návrhu (článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie) Rada 
zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským 
hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování 
vnitřního trhu. Cílem Komise je sice odstranit narušení fungování vnitřního trhu, nicméně 
maltská Sněmovna reprezentantů se domnívá, že „sbližování právních předpisů“ předpokládá 
dosažení systému CCCTB prostřednictvím konsolidace a rozdělení daňového základu, což má 
dopad na vnitrostátní daňovou a rozpočtovou svrchovanost, jež je zásadní funkcí členského 
státu. 

Maltská Sněmovna reprezentantů se kromě toho domnívá, že navrhovaný systém CCCTB 
porušuje zásadu subsidiarity, a to z těchto důvodů:

 Protože je systém CCCTB volitelný pro společnosti, jejichž celkové příjmy 
nepřesahují 750 milionů EUR ročně, menší společnosti budou konfrontovány 
nejenom s 28 odlišnými stávajícími soubory předpisů, ale také s CCCTB, takže pro 
ně možná bude obtížné si zvolit systém, jehož uplatnění by pro ně bylo nejlepší. 
Návrh se sice netýká sazeb daně uplatňovaných členskými státy, nicméně je možné, 
že se od členských států bude požadovat, aby své sazby daně změnily.

 Ačkoli vzniká dojem, že každý daňový poplatník bude jednat s jednou daňovou 
správou, v rámci systému CCCTB by musely jednotlivé společnosti jednat s hlavním 
daňovým poplatníkem jak při provádění konsolidace, tak při auditech 
uskutečňovaných hlavním příslušným orgánem. Je tomu tak vzhledem k tomu, že 
jednotlivé společnosti mají podle systému CCCTB povinnost uchovávat veškeré 
záznamy a doklady.

– Kromě toho navrhovaný systém CCCTB neodstraňuje převodní ceny, které se 
uplatňují nadále na společnosti mimo CCCTB nebo mezi společnostmi v různých 
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skupinách CCCTB.

 Mechanismy, jejichž cílem je omezit nepatřičné nebo nezamýšlené příležitosti k 
vyhýbání se daňovým povinnostem, již upravuje kodex chování pro zdaňování 
podniků, směrnice, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (dále jen „ATAD I“), a 
návrh směrnice týkající se hybridních uspořádání využívajících nesouladu se třetími 
zeměmi (dále jen „ATAD II“), a proto pro dosažení tohoto cíle není zapotřebí 
dalšího opatření na úrovni Unie.

– A konečně vzorec pro rozdělení daňového základu vede k narušení, jelikož poskytuje 
komparativní a konkurenční výhodu členským státům, jejichž ekonomiky závisí 
především na hospodářských odvětvích s vysokým podílem lidské práce, a postihuje 
ty ekonomiky, jejichž produktivita je poměrně vysoká, které směřují k hospodářským 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou nebo jejichž trh je malý. Některé prvky 
konsolidace by mohly členské státy provést jednotlivě nebo společně za využití 
mechanismů, které nemají dopad na pravomoci členských států tímto způsobem a v 
takovém rozsahu a jež skýtají dostatečné možnosti podpory přeshraničních činností.

Maltská Sněmovna reprezentantů proto zastává názor, že k dosažení cílů mechanismu 
CCCTB jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém výhledu mohou vést méně rušivá opatření, 
jež nejsou v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality.

Postoj maltské Sněmovny reprezentantů

Maltská Sněmovna reprezentantů tento soubor dokumentů nepodporuje. Stejně jako v případě 
návrhu z roku 2011 maltská Sněmovna reprezentantů nepodporuje vzorec pro rozdělování 
daňového základu (a tedy konsolidaci), který odměňuje ekonomiky, jež jsou dosud závislé na 
starých hospodářských odvětvích s vysokým podílem lidské práce, a postihuje ty, jejichž 
produktivita je poměrně vysoká, které přecházejí k hospodářským činnostem s vyšší přidanou 
hodnotou nebo jejichž trh je malý. 

Navrhovaný systém CCCTB bude v důsledku toho přerozdělovat bohatství mezi členskými 
státy, takže je technicky vzato možné přesouvat bohatství z poměrně chudých rozvíjejících se 
ekonomik EU do rozvinutějších a bohatších ekonomik EU. To rovněž zlepší fiskální situaci a 
udržitelnost některých zemí, zatímco jiným ji zhorší, v neposlední řadě v důsledku snížení 
jejich daňového základu. 

Zavedení systému CCCTB jako celku rovněž nevylučuje možnost, že dojde k nárůstu daňové 
soutěže, protože pravděpodobnost, že se členské státy uchýlí ke snížením sazby daně, bude 
dále působit jako daňová pobídka k přilákání zahraničních investic. Rovněž je třeba neztrácet 
ze zřetele skutečnost, že daňové správy by musely plně spolupracovat a koordinovat své 
činnosti, aby dosáhly fiskální kontroly způsobem předpokládaným v souboru o CCCTB, což 
by pro ně znamenalo dodatečnou administrativní zátěž.

Možné důsledky
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Vzorec pro rozdělování daňového základu způsobí ztrátu příjmů, jako jsou složky příjmů v 
oblasti prodeje podle místa určení, zaměstnanosti a mezd a aktiv v dané jurisdikci, což je vše 
v neprospěch malých jurisdikcí, jako je Malta.

Anglu Farrugia
předseda

26. prosince 2016


